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En genmäle till EA Granat. Att Greta Garbo härstammar från Västergötland är till fullo
bevisat. Fadern var född i Västerplana på Kinnekulle, hans far var stenhuggare och 
bodde i ett f.d. soldattorp. Stugan finns fortfarande kvar och är nyligen restaurerad. 
Beviset, ja en moster till Greta dog för några år sedan och kvarlämnade en mindre 
förmögenhet. Utredning om arvingarna företogs givetvis av advokat och i denna 
utredning fanns bland många andra även Greta Garbo upptagen som arvinge. Hon 
avstod visserligen från sin del av arvet till förmån för övriga släktingar. Undertecknad 
har sett ifrågavarande dokument hos en kusin till Greta som fortfarande bor på 
Kinnekulle. Man måste dock sätta absolut tilltro till ett sådan dokument som under 
laga ansvar är uppsatt av juridiskt bildad person. Det kan helt enkelt inte hysa något 
som helst tvivel om att Garbo härstammar från Västergötland och Västerplana lilla 
socken på Kinnekulle.

Lidköping den 19 februari 1960
John E. Andersson

Arvshandlingen ger klart besked.
Enligt signaturens mening ger dock arvshandlingen klart besked om att fru Svensson
är Greta Garbos kusin. Två bröder till Sven Gustafsson, sedan lång tid tillbaka 
bosatta i Amerika, fanns också upptagna bland de arvsberättigade. Den enen heter 
Klas Albin Gustafsson och är bosatt i Los Angeles, och den andre – som bor i South 
Dakota – har namnet Per Gilbert Gustafsson. Båda emigrerade i unga år från 
Västerplana till Amerika, och det skulle säkert aldrig falla fru Svensson in att förneka, 
att dessa är hennes morbröder. Dessa båda har i alla år upprätthållit förbindelsen 
med släktingarna på Kinnekulle och varje jul kommer det julpaket från dem till 
familjen Bror Svensson i Hällekis. Efter vad fru Svensson vet, har henne morbröder i 
Amerika heller aldrig haft någon kontakt med Greta Garbo, så farbröderna till henne 
de är. Det är väl heller inte troligt att den berömda stjärnan ens känner till deras 
existens – historien med arvskiftet ordnades säkert av Garbos advokater utan någon 
personligt engagemang från hennes sida

Signatur Leif
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